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Здоровому - все здорове              
 
 
 
 
 
Здоров’я - всьому голова      
 
 
 
 

У здоровому тілі - здоровий дух   

 
 
 Як нема сили - то й світ немилий 

 
 
 
 
   
 

  

 

 

 

 

       

 

 

 
 
 
 
               



                  
                  Я відчуваю після прогулянок і плавання, що молодію, 
   А головне, що тілесними рухами промасажував і  

освіжив свій мозок. 
                                         К. Ціолковський  

 
  Оди спорту писались не один раз. 

Спорт - це сила, витривалість, мужність, 

краса… 

Видів спорту є багато, але 

найулюбленіший вид спорту, мабуть, 

все-таки футбол. 

Цього року футбольне свято європейського континенту – 

чемпіонат Європи з футболу (ЄВРО- 2012) відбуватиметься в 

Україні та Польщі. 

Футбольні  болільники, cимпатики футболу переконані, 

що про футбол знають все, або майже все. Бо дивляться 

телевізор, слухають радіо і читають спортивну пресу.  

Але про футбол є видані і книги. Хочеш вважати себе 

справжнім знатоком футболу? Отже починай з історії.    

Історії футболу. 
 Коли виникла ця гра, де вперше почали грати у футбол, 

хто саме є  родоначальником цієї гри? Про це ти дізнаєшся із 

дитячої енциклопедії «Спорт» виданої  у Харкові 

видавництвом «Фоліо» у 2004 році.  

За що ми любимо футбол, коли народилася ця гра також 

розповість книга Цирика Б.та Лукашина Ю. «Футбол». 



Як самому навчитися грати у футбол, як досягти гарної 

спортивної форми та освоїти техніку гри 

розповідає ця ж книга. 

Майстри гри у футбол 
  Про футбол, як про кохання написано 

немало. Ця книга - « Малая  чаша « 

Маракани»- автора Асаулова В. Ф. про людей для яких футбол 

особливий світ. В ній відомі майстри  шкіряного м’яча Л. Яшин, Г. 

Хусаїнов, В. Понедєльнік дають практичні рекомендації та поради 

аматорам футболу. 

Відомий голкіпер радянської збірної Ринат Дасаєв разом із 

журналістом О. Львовим написали книгу «Мы все- одна команда» 

в якій розповідають про яскраві події із життя воротаря , відомих 

футболістів Бєскова К., Старостіна, Лобановського В. Особливу 

увагу  приділили закордонним воротарям. Автори привідкривають 

перед читачем закулісне  життя великого футболу. 

 Філатов Л.І. Форварди. Книга про спортсменів, котрі 

входили в Клуб ім.. Григорія  Федотова . Членами цього клубу є ті 

футболісти, які в офіційних іграх забили не менше ста голів. 

Нариси розповідають про майстерність форвардів, про їхні долі, 

щасливі і складні... 

  Блохин О., Аркадьев Д. Футбол 

на всю жизнь.  Документальна повість 

заслуженного майстра спорту, легенди 

сучасного футболу про своє життя в 

спорті, про цікаві події, в  яких йому, 



гравцю київського «Динамо» та збірної СРСР доводилось приймати 

участь. Адже йому належать майже всі рекорди, які фіксує 

футбольна статистика. Головний рекорд - довголіття у спорті. 

Сьогодні Блохін О., тренер збірної України з футболу, готує збірну 

до ЄВРО-2012.  

 

Легендарний футболіст Едсон Арантис 

ду  Насимента – це всесвітньо відомий 

Пеле. Книга Пеле Э, Моя жизнь и 

прекрасная игра -  це розповідь про своє 

дитинство, футбольну кар’єру 

трьохразового чемпіона світу, єдиного у світі форварда, який забив 

в офіційних матчах більше 1250 м’ячів. « Король футболу» - так 

називали його усі любителі  цієї гри. Ця книга своєрідна сповідь 

перед болільниками і шанувальниками футболу та самого 

футболіста. Це гірка розповідь про футбольний бізнес і проблеми з 

якими стикаються футболісти. 

   Нилин А. На футболе. Розповідь про відомих футболістів, 

їхні долі, цікаві моменти в житті та на футбольному полі 

  Шумахер Т. Свисток. Западногерманский футбол 

изнутри.  Автор книги, воротар національної збірної Німечини по 

футболу, розкриває закулісні сторони футбольного  життя, 

нечесність тренерів, вживання гравцями заборонених стимуляторів. 

Книжка викликала великий скандал в Німеччині, в результаті якого 

Шумахера «відлучили» від великого футболу. 

 



Призи великого футболу. 
 Боденчук В. Бондар Ю. «Золотий м’яч»-зіркам футболу. 

Гортаючи сторінки цієї книжки, присвяченої радянським 

футболістам, які в різні роки ставали кращими футболістами 

Європи , читачі довідаються , що «Золотий мяч» в руках тримали 

Лев Яшин, Олег Бдохін, Ігор Бєланов. Тут теж є відомості про 

володарів «Золотого мяча» від 1956 року до 1990 року. Серія 

футбольних карикатур завершує нариси журналістів. 

    Горбунов А. Лауреати «Золотого мяча». Розповіді про 

радянських володарів цієї нагороди доповнюють цікаві фотографії 

не тільки матчеві, але і з сімейних фотоальбомів. 

Футбол Тернопілля. 
 Дікальчук Б. Легкий Л. Копаний м’яч: Тернопільщина 

футбольна у сезоні 1992-93рр.  Тут ти 

довідаєшся про історію футбольної команди 

Тернопільщини, про гравців команди, багато 

даних із турнірних таблиць та про команди 

суперниці тернопільської «Ниви». 

Легкий Л. Футбол Тернопілля. Автор 

книжки намагався зробити доступними широкому колу читачів 

напівзабуті сторінки кращих команд Тернопільщини, які свого часу 



прославляли наш край на футбольних полях України, колишнього 

Союзу, далекого зарубіжжя,сподіваючись, що справжні 

вболівальники люблять не тільки дивитися захоплюючу гру,але й 

бажають більше знати про свою команду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЄВРО-2012 
   Как это было?: Чемпионат Европы по футболу. 1960-2012. Про 

історію заснування першості Європи, характеристику кожного 

турніру, про призерів чемпіонатів йдеться в  цій статті, 

надрукованій в журналі Шкільна бібліотека, 2012р., №9-10 

Тобі потрібна оперативна інформація про чемпіонат Європи – 

тут допоможуть ці сайти: 

 www.euro12.net/- замовлення білетів на 

чемпіонат, розклад матчів, інформація про 

стадіони 

ukraine2012.gov.ua/ - сайт інформаційного 



центру Україна 2012 –новини, інтерв’ю, коментарі, фото та відео, 

інформація про міста, які приймають чемпіонат. 

wikipedia.org/wiki/ Чемпіонат_Європы_по_футболу_2012 – 

інформація про історію  Європейського чемпіонату, турнірні 

таблиці та інша корисна інформація. 

fanat.ua/euro-2012 – новини,турнірні 

таблиці, розклад ігор, авторські колонки, 

голосуй хто переможе на чемпіонаті. 

2012ua.net – новини не тільки євро 

чемпіонату, але новини світового футболу. 

euro2012.ua-football.com – історія чемпіонатів, цікаві новини, 

форум. 

sport.segodnya.ua/euro_2012.html інтернет газета про процікаві 

футбольні події, інтервю з фахівцями та болільниками, обмін 

думками про ігри. 

uaeuro2012.com – український фан-сайт, всі новини, відео, 

обговорення. 

football-euro2012.com.ua – турнірна таблиця, прогнози, 

стадіони, форма гравців усіх команд, гравці єєвро 2012. 

 

 

 

 

 

 

 



 


